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Salatu daigun pobrezia, salatu esplotazinoa. 
Salatu daigun gerrea, eta baita 
 haren inguruko negozio zikinak ere. 
Salatu daigun bazterkuntzea eta emakumearen 
 eta edozein gizakiren deskartea. 
 
Bilatu daigun bizitzea, eta zaindu eta aldeztu. 
Eta daukagun bizitzea emon daigun 
ezin bizi izanik dagozan senideen onean, 
egun baten danok izango gara-ta bizitza betean. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. ALELUIA, ALELUIA. 
—Eskerrak Jainkoari. ALELUIA, ALELUIA. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 

—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
 
—Otoitz zure Semeari: Aleluia! 
bizia deigun danori: Aleluia! 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
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—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
 
Aintzarako 
Jainkoari emoten deutsogun aintzak etenbakoa 
izan behar dau heriotzako etsipenetik biztuerea-
ren pozera aldatzen gaitulako. Aintza emote hau 
poz betekoa izan daitela, gogoz abestuz. 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 

 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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Beste ezaugarri asko ere egin zituan Jesusek 
ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez da-
gozanak; hemen idatziak Jesus Mesias, Jainkoa-
ren Semea, dala sinestu dagizuen idatzi dira 
eta, sinestuz, haren izenean bizia izan dagizuen.  
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Berbiztuak iragarten deuskun Jainkoa ez da 
bengantza-zalea eta hondatzailea, parkatzailea 
eta bakezalea baino. Uste onez zuzendu gakio-
zan eskale: 
 
—Elizearen alde: gizakion artean eten barik la-

nean jardun daian bakea ereiten, parkame-
nera eta alkarri harrera on egitera deitzen, 
eskatu deiogun Jaunari. 
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Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusen jarraitzaileen lehenengo agerpenen barri emongo 
jaku, eta barri esanguratsuak izango jakuz Jesusi jarraitzea 
zer dan jakin gura dogunoi. Entzun arretaz. 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 5, 12-16) 
 
Mirari eta egintza harrigarri asko jazoten ziran herrian apos-
toluen eskuz. Fededun guztiak Salomonen aterpean batzen 
ziran gogo batez; baina beste inor ez zan hareekin alkartzera 
ausartzen, herriak goratzen bazituan ere. 
Gero eta ugariago ziran Jaunari alkartzen jakozan fededunak, 
gizon eta emakume. Gaixoak kaleetara ataratzen ebazan jen-
teak eta ohe nahiz ohatiletan ezarten ebezan, Pedro igaro-
tean, honen kerizeak behinik behin hareetakoren bat edo 
beste ikutu egian. Jerusalem inguruko herrietatik ere jente-
talde handiak etorri ohi ziran, gaixoak eta espiritu gaiztoen 
menpe egozanak ekarriz, eta osatu egiten ziran guztiak. 
 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Jesusen inguruan bizi izan ziranek ezin dabe isilean gorde 
haren heriotzea eta biztuerea; eta, zelan azaldu edo adi-
tzera emon jakin ez arren, ez dira haren barri emon barik 
geldituko. Entzun Joan ikaslearen testigantzea. 
 
Apokalipsia liburutik   (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) 
 
Ni, Joan, zuen anaia eta Jesusen maitasunagaitik atsekabean, 
erreinuan eta itxaropen iraunkorrean kideko nazan hau, Pat-
mos deritzon uhartean nengoan erbesteratuta Jainkoaren 
berbeagaitik eta Jesusen testigantza emoteagaitik. Jaunaren 
egunean Espirituak hartu ninduan eta neure ostean ahots 
handia entzun neban, turuta-hotsa lakoa. Hau inoan: “Ikusiko 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Zorionak, senideok, pazko egun bakarra osotzen 
dauan pazko bigarren domeka honetan. Ondo 
etorri. Aste osoa dogu Pazko egun bakarra balitz 
lez, eta 50 egun burutu arte daukagu Pazkoa os-
patzeko eta Jesusen misterioez jabetzeko. Sartu 
gaitezan alaitasun eta itxaropen giroan, eta es-
katu daigun berbiztuaren Espiritua, barru-bakez 
jokatu ahal izan daigun, parkatzen eta bakea 
eraikitzen. Abestu daigun pozez. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 
Uraz zipristintzea 
Bateoko urak gogoratu gura doguz elizkizunaren 
hasieran, haretantxe egin ginan-eta bat Jesuse-
gaz, hilen artetik lehen biztuagaz. Bizibarritu 
gaizala ur honek: 
 
R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
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R/. Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 
Jesus ez dau heriotzeak iruntzi. 
Biztu egin dau hilen artetik Jainkoak, 
eta bizitzeak garaile urteten dauala erakutsi. 
Gora bizia! Gora hilen artetik lehen biztua! 
 
Haren izenean bizitzea eskertu daigun. 
Haren izenean bizitzea zaindu eta aldeztu. 
Haren izenean bizitzearen aurkako indarrak 
 salatu eta ezabatu daiguzan. 
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ERANTZUN-SALMOA 

 
 
R/. Eskerrak Jaunari, ona da-eta, 
 haren maitasuna betikoa da-eta. 
 
Esan begie israeldarrek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie aarondar abadeek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie Jaunari begirune deutsoenek: 
haren maitasuna betikoa.  R/. 
 
Etxegileek baztertutako harria 
giltzarri bihurtu da. 
Jaunak egin dau hori,  
gure begien harrigarri. 
Hau da Jaunaren ekintza-eguna, 
poztu gaitezan eta alaitu Harengan.  R/. 
 
Emon, Jauna, salbamena, 
emon, Jauna, zoriona! 
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena! 
Jaunaren etxetik bedeinkatzen zaituegu. 
Jainko da Jauna, Berak egiten deusku argi.  R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
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—Alkar hondatzen diharduen nazinoen alde: ge-
rrea, gorrotoa eta alkar ikus ezina eteteko 
gauza izanik, parkamenaz, bake-besarkadara 
heltzeko gauza izan daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Goseari, gerreari, ezin bizi izateari iheska di-
harduenek ate irekiak aurkitu daiezan gure 
lurraldeetan, bizitzearen aldezle garala adie-
raziz, eskatu deiogun Jaunari. 

—Ugaritasunean bizi garanok, gosez edo hilaren 
azkenera heldu ezinik dagozanak gogoan har-
tuz, neurritsu bizi izatea bultzatu daigun, 
kontsumoa murriztuz, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Pazko pozez bizi garanok poztasun hori alkar-
banatzen jakin daigun, bizitzearen indarrak 
bultzatuz eta heriotzearenak suntsitzen aha-
leginduz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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dozuna idatzi egizu liburu batean, eta bialdu Asiako eleiz 
alkarteetara”. 
Bihurtu nintzan berba egiten eustan ahots ha norena ete zan 
ikusteko eta, bihurtzean, urrezko zazpi argimutil ikusi neba-
zan, eta hareen erdian gizaseme antzeko bat, soineko luzez 
jantzita eta bularraldea urrezko uhalez lotuta. 
Ha ikustean, hilda lez jausi nintzan haren oinetara. Harek 
eskumako eskua gainean jarri eustan, esanez: “Ez izan bildu-
rrik! Neu naz lehena eta azkena, bizi dana; hilik egon nin-
tzan, baina orain bizirik nago gizaldien gizaldietan, eta neure 
esku ditut heriotzearen eta Hilen Egoitzaren giltzak. Idatzi 
egizu, bada, ikusi dozuna: orain dana eta gero izango dana”. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Jesusen heriotzeak jota itzi dauz haren ikasleak 
euren epelkerian itxita, bildurrez… Baina Ber-
biztua ez dator ezer aurpegiratzen ez bildurrik 
sartzen… Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 20, 19-31) 
 
Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, etxe 
batean batuta egozan ikasleak, ateak itxita, ju-
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duen bildurrez. Sartu zan Jesus eta, erdian ja-
rririk, esan eutsen: «Bakea zuei». Hori esanda, 
eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Ikasleak 
pozez bete ziran, Jauna ikustean. 
Jesusek barriro esan eutsen: «Bakea zuei. Aitak 
Ni bialdu nauan lez, Nik zuek bialtzen zaituet». 
Eta hareen gainera arnasea botaz, esan eutsen: 
«Hartu egizue Espiritu Santua. Zuek pekatuak 
parkatzen deutsezuezanei, parkatu egingo deu-
tsez Jainkoak ere; zuek parkamena ukatzen 
deutsezuenei, ukatu egingo deutse». 
Tomas, Hamabietako bat, Bikia eritzona, ez 
egoan hareekin Jesus etorri zanean. Beste ikas-
leek esan eutsoen: «Jauna ikusi dogu». Tomasek 
erantzun eutsen: «Haren eskuetan untze-zuloak 
ikusten ez baditut, neure atzamarra haren un-
tze-zuloetan eta neure eskua haren saihetsean 
sartzen ez baditut, ez dot sinestuko». 
Handik zortzi egunera, etxean egozan barriro 
ikasleak, eta Tomas ere hareekin zan. Sartu zan 
Jesus, ateak itxita egozala, eta erdian jarririk 
esan eutsen: «Bakea zuei». Gero esan eutsan 
Tomasi: «Ekarri atzamarra, begiratu nire es-
kuak; ekarri eskua eta sartu nire saihetsean, eta 
ez izan sinesgogor, sinestedun baino». 
Tomasek erantzun eutsan: «Ene Jauna eta ene 
Jainkoa!» Jesusek esan eutsan: «Ikusi nozulako 
sinestu al dozu? Zorionekoak ikusi barik sinesten 
dabenak». 


